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Gedrag en attitude
Je wil de straat oversteken en de autobestuurder stopt en doet 
teken. Is het veilig om over te steken?  
a. Ja, want de bestuurder is gestopt en doet teken dat ze mij gezien heeft en 

me over laat.

Feedback: Normaal gezien heeft de auto voorrang. De bestuurder van de wagen doet echter 
duidelijk teken dat ze je gezien heeft en is gestopt. Je mag dus oversteken, maar let nog steeds 
goed op dat er geen andere auto’s aankomen.

Je staat voor de slagbomen aan de spoorweg en ze gaan naar 
boven. Mag je verder stappen?  
c. Neen, ik mag enkel verder als de slagbomen helemaal naar boven zijn én 

het witte licht knippert.

Feedback: Aan treinsporen is het heel gevaarlijk. Wacht tot de slagbomen omhoog zijn én het witte 
licht onderaan knippert. Dan pas weet je dat er geen trein meer aankomt en mag je oversteken.

De witte auto voor je gaat parkeren. Wat kan je het best doen?
c. Ik vertraag en als de bestuurder mij niet gezien heeft, stop ik.

Feedback: De auto is gestopt om te parkeren, maar je bent niet zeker dat de bestuurder je 
gezien heeft. Om gevaar te vermijden, kan je hier het best stoppen. Langs het voetpad mag 
je er niet voorbij en ook langs de rijbaan is het niet helemaal veilig, omdat je niet zichtbaar 
bent voor auto’s die in de tegengestelde richting rijden.

Er staat een voertuig op het zebrapad waar jij wil oversteken.  
Wat kan je het best doen? 
c. Ik wacht even tot de auto weg is en steek dan over.

Feedback: De auto mag eigenlijk niet op het zebrapad stoppen. Het veiligste in dit geval is 
even wachten tot de auto weg is, goed uitkijken dat er geen andere auto aankomt en verder 
oversteken op het zebrapad.

Op het fietspad wandelen voetgangers. Wat kan je hier het best 
doen als fietser?  
c. Ik vertraag, bel en fiets dan voorzichtig verder op het fietspad.

Feedback: Als er geen voetpad is, mogen voetgangers op het fietspad stappen. Wees als fietser 
dan voorzichtig en fiets traag verder op het fietspad. Zo hinderen jullie elkaar 
niet en blijft het veilig. Als voetganger zorg je ervoor dat de fietsers makkelijk 
kunnen voorbijrijden.
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OEFENVRAGEN - FEEDBACK
Gedrag en attitude

Je stuurt een sms terwijl je aan het fietsen bent. Mag dat? 
c. Neen, dat mag niet.

Feedback: Een sms sturen of telefoneren terwijl je fietst, is verboden. Het is belangrijk dat je 
tijdens het fietsen aandacht hebt voor de omgeving: een auto die plots uit een straat komt 
gereden, een voetganger die oversteekt,...  Als je aan het sms’en bent, werken je reflexen niet 
zo goed omdat je je aandacht moet verdelen.

Je vriend steekt met zijn fiets de straat over. Hij zegt tegen jou dat 
het oké is om over te steken. Wat kan je het best doen? 
a. Ik kijk zelf of het wel veilig is en steek dan pas de straat over.

Feedback: Vertrouw nooit op een ander om beslissingen te maken in het verkeer. Steek pas 
over als je zelf gekeken hebt of het veilig is en vertrouw ook niet alleen op je gehoor.

Je staat op het perron en de trein komt toe. Er moeten veel  
mensen uitstappen. Wat kan je het best doen?  
b. Ik wacht tot iedereen is afgestapt en stap dan pas op.

Feedback: Het is handig en beleefd om mensen eerst uit te laten stappen voor je instapt. Zo 
kan iedereen comfortabel uitstappen en is er vervolgens plaats voor de nieuwe reizigers om 
op te stappen.

Je rijdt langs een rij geparkeerde auto’s. Voor jou stapt iemand in 
de auto en start de motor. Wat kan je het best doen? 
a. Ik minder snelheid en probeer de handelingen van de bestuurder in te 

schatten.

Feedback: De kans bestaat dat de bestuurder je niet gezien heeft en dat kan tot gevaarlijke situaties 
leiden. Pas je snelheid aan zodat je tijdig kan reageren op handelingen van de bestuurder.

Mag je op een fietspad een andere fietser inhalen? 
b. Ja, maar ik mag alleen langs links inhalen.

Feedback: Inhalen gebeurt op een fietspad, net zoals op de rijbaan, altijd langs links.
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